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  ندی چاک ناوه ... تدارانی کوردستان سه  بۆ ده زارییه رمه نفال شه ی ئهو فرۆشرانوسی کچانی  چاره نگی له بده

  
،  وه ن ڕزگاربووانه  الیه نفال له کانی ژینۆسایدی ئه ساته ی کاره وه کان و گانه نامه گه پی به کو به وه

لکوژانی  کانی گه  زۆر نامرۆڤانه  کاره ک له یه،  که ساته رهدوای ڕوودانی کا ک له یه یه ده دوای زیاتر له
. بی بوو ره  وتانی عه الوی کورد به و کچانی تازه دان منداڵ  سه ئراق ئاشکرابوونی فرۆشتنی به

میسر دا   بازرگانیه م هلکان   پی زانیاریه  به دیاره، ن که  بۆ میسر درژ ده نجه شکیان په کان به گه به
  .  بی نییه ره نھا وتی عه ته

  که،  کی ئاشکرای تاوانی ژینۆسایده ندیه تمه تایبه، نفالدا  ژینۆسایدی ئه فرۆشتنی کچانی کورد له
ناوبردنیان  لی کوردیان داوه و له ندامانی گه کان بیاری نامرۆڤاندنی ئه لکوژه  گه هیعسی  بهیدا میانه له
  نجه و منداڵ و گه ئه.  جکردووه یان جبه که  میتۆد و ڕگای جیاواز کاره  به پاشانکو روه هه.  وا کردووه ڕه

 و بازرگانی  ان کراوهیری ی سیکس سه کو کۆیله  وه وانه ئه، بی فرۆشران ره  وتانی عه ی به مینانه
سه وانه  ئه چونکه،  کراوهسیکسیان پک له  و هه وه ته ندراوه  مافی مرۆڤبوونیان لموو کردار  

  .  وا کراوه ریاندا ڕه رامبه به
ب  ره عه شۆڤینی لکوژانی گه، ر کوردبوونیان وایان لکرا به  کورد بوون و له نجانه  گه  کچهو منداڵ و ئه
و   ئه بۆیه، نجام دا یان ئه و تاوانه  ئه وه که یه بیش به ره ی عه  وتانی دیکه کو له  ئراق به ر له ک هه نه

  ر به رامبه بهبی  ره عهیی  وه ته  تاوانکی نونه ڕنت و خۆی له په  سنوری ئراق تده  تاوانکه تاوانه
لکوژی کورد  ر تاوانی گه سه له  هانشدار  به به ره عه  شۆفینستهو  ب ئه ده  بۆیه.  وه تهدۆز کورد دهلی  گه
نهوال  ئه و مال ئهبدادگا بدر  .  

و  ت به باره سه   که کومنت و گۆتانه و ده دوای ئه  ی زانیووهپشی خۆ رکی له ئه ندی چاک به ناوه
  ی کچه وه کان و دۆزینه راکردنی ڕاستیه بۆ ئاشک وه کرده ها به روه هه. وت بکه، ن  هه ییه تراژیدیا

  م؛ نامه که  یه سته به و مه ر بۆ ئه هه.  کار وته  بکهڕزگارکردنیانها  روه ههکانمان و   فرۆشراوه نفالکراوه ئه
 و  وه  و داوای لکۆینه رۆکی ئراق کراوه ی ئراق و سه وه ره تی ده زاره وه، ی حکوموتی ئیراق ئاراسته

  ور باوزی میسری رامبه  به ورپا و جیھان له  زۆر وتی ئه خۆپیشاندان لهم؛  دووه.  کاریان ل کراوه
  .   لکراوه سته به و مه  و کاریان بۆ ئه وه ت و داوای لپچانه یان دراوه نامه،  کراوه ئراقی

  وه  داخه به،  ناوه  نه و پرسه نگاوکیان بۆ ئه چ هیچ هه  و واپده بووه می نه تی ئراق هیچ وه وه ده
کان  به ره  عه وانیش له م ئه به،  بووایه وستیان هه  هه وه یه مباره کان له تداره سه  ده  کورده بوایه ده

  . بوون باشتر نه
کو  وه،  وان نییه وتۆی الی ئه کی ئه  و مافی مرۆڤ گرنگیه تکی نادیموکراسیه  حکومه تی میسر که حکومه
،  گوتیانکی راشیان زاره تاکوته،  وه دایه میان نه وهر  هه ندکیان هه، کانیان کرا باوزخانه ڕوان ده چاوه

ب  به، ن  بکه وه یه و باره ک له یه وه ی لکۆینه وه ب ئه به.  کی ڕاستی نییه یه  بنچینه  جۆرهو هشتی ل
و  راستی ئه ش  مه ئه. بت کی گونجاویان هه یه وه  و روونکردنه بت وه سته ده ان بهکی یه گه ی هیچ به وه ئه
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وا   ئه وه نه ده لکی کوردستان نه رمی خه المی فه هتاو ی که له تی میسرو وگه لمن و حکومه سه  ده دوکۆمنته
   ستۆیانه ئه  له تاوانکه
م  به، دات نفال پیشان ده قوربانیانی ئهو لی کوردستان  ری گه  نونه  خۆی به  کهیشتی کوردستان حکومه

ی توندی  تهلوس بت هه ده  کهستا بت  هه وه یه وباره وک لهنگا  هیچ هه  به بیسراوه تا ئستا نه
  . ر بنونرت رامبه به له
 .  

تی  ر حکومه سه له، لبکرێنگی  بدهناتواندرێ چیتر   ساته و کاره  له وه  و خۆشاردنه وه بیانوو دۆزته
 و  وه لکۆینه. 2کان  ئاشکراکردنی ڕاستیه. 1: ستی به  مه  بهر به کاری پویست بگرته  رکه کوردستان ئه

. 4تی  ینه  مه  و ڕزگارکردنیان له و قوربانیانه ی ئه وه دۆزینه. 3  و مرۆڤانه نوسی ئه ره چا  له وه لپچانه
 ی وه وکردنهبو ره قه. 5. تی پویست بۆ قوربانیان الیه تی سایکۆلۆژی و کۆمه رکردنی یارمه مسۆگه
  تاوانبارهو  موو ئه ه هیکردنی دادگای وڵ دان بۆ هه. 6. کانیان و خزانه  و قوربانیانه کانی بۆ ئه زیانه
  . ساتکی جیھانی  کاره  به  تراژیدیاییهو  کردنی ئه. 7.  کردووهشداریان  دا به و تاوانه ی له بانه ره عه

  ساته و کاره له، زانت نفال ده ساتی ئه نی قوربانیانی کاره  خاوه  خۆی به تک که سه  بۆ ده رمه زۆر شه
  .  ی کوردل گه   بۆ زارییه رمه نگیی و شه  نه نگی بده. کات نا هوو جو  نگه بده  رگبه جه
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